Ψήφισμα της Πανεπιστημονικής στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. 19-12-2020
Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που:
 εναντιώνεται στην απομάκρυνση της υπηρεσίας των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ από
το κτίριο της Κλαυθμώνος
 ζητά την επιστροφή της υπηρεσίας στο φυσικό της χώρο
 ζητά την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την άμεση έκδοση και
καταβολή των συντάξεων στους απόμαχους μηχανικούς που καθυστερούν έως 8
χρόνια.
Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ εναντιώνεται στην απομάκρυνση από το κτίριο της Κλαυθμώνος
της υπηρεσίας των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, που έγινε κατά την περίοδο των αυστηρών
περιορισμών που επέβαλε η πανδημία, χωρίς καμιά συνεννόηση με το ΤΕΕ, τους φορείς των
μηχανικών και των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ. Η ενέργεια αυτή θα έχει και συνέχεια όπως
πληροφορούμαστε με την απομάκρυνση από το κτίριο της Κλαυθμώνος και των υπολοίπων
υπηρεσιών των ασφαλισμένων μηχανικών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
Η απομάκρυνση αυτή, μαζί με την υποστελέχωση των αναγκαίων υπηρεσιών για την έκδοση
των συντάξεων, εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αποσάθρωσης της κοινωνικής
ασφάλισης, που εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ, εκτός των άλλων και με μια
πρωτοφανή καταπάτηση της στοιχειώδους υποχρέωσης του Κράτους να δίνει συντάξεις,
καθυστερώντας την καταβολή και αυτών των προσωρινών συντάξεων 1 χρόνο, των
αποκλειστικών συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ κάπου 3,5 χρόνια, των διαδοχικών 5 και των εφάπαξεπικουρικών 8!
Απαιτούμε να αντιστραφεί αυτή η ανάλγητη πορεία ενάντια σε αυτούς που περίμεναν να
ξεκουραστούν λίγο στα γεράματά τους, έχοντας σχεδόν διπλοπληρώσει το δικαίωμά τους αυτό.
Απαιτούμε αξιοπρεπείς συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που να καλύπτουν τις
σύγχρονες ανάγκες τους.
Ζητάμε να γυρίσει η υπηρεσία συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ στο κτίριο της Κλαυθμώνος, που
κτίστηκε με τις αιματηρές εισφορές των σημερινών συνταξιούχων και να επανασυγκεντρωθούν
εκεί σταδιακά όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν ζωντανή επαφή με τους συνταξιούχους, για να
λύσουν προβλήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από συγκεντροποιημένα ηλεκτρονικά
συστήματα.
Να προσληφθεί άμεσα προσωπικό και να δοθούν αμέσως οι συντάξιμες αποδοχές που
καθυστερούν 3-8 χρόνια.

